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Okirat száma: ……………/2012. 

 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2012. június 21-én kelt IX-09/30/102/2012. 

számú, a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter által kiadott alapító okiratát (továbbiakban: 

Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint a 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján –  a kultúráért felelős 

miniszter előzetes egyetértésével – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 

1.-jei hatállyal a következők szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2. A költségvetési szerv közfeladata: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése, valamint 65.§ (2) 

és a 66.§ alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 

 A megyei könyvtár az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) 

Korm. rendelet alapján az ODR keretében működő szolgáltató megyei könyvtár. 

 

2. Az Alapító Okirat 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.1.Költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

A Kult.tv. 66. §-ban meghatározott állami feladatok ellátása. A megyei könyvtári 

tevékenység szervezése, végzése.  

 Ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,  

 Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,  

 Végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,  

 A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,  

 Szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,  

 Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,  

 Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,  

 Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében 

megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások 

megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,  

 Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,  

 Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,  

 Ellátja az országos dokumentumellátási rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Kult.tv. 64.-65. §-ban meghatározott 

nyilvános könyvtári feladatok végzése. A városrészekben alapszintű ellátás működtetése 

fiókkönyvtári hálózaton keresztül.  

 

3. Az Alapító okirat 3.4. pontja A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége szöveg 

módosul: A költségvetési  szerv vállalkozási tevékenységet végezhet 
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4. Az Alapító Okirat 5. pontja törlésre kerül: 

 

Alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 

Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

 

Az alapító okirat következő pontjainak számozása értelemszerűen módosul. 

  

5. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

 

6.1. Irányító szerv neve:   Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése    

Irányító szerv székhelye: 6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

6.2. Fenntartó szerv neve:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartó szerv székhelye:  6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

 

6. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Költségvetési szerv 

vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. Tv. (továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése 

tárgyában született  150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjtvhr) alapján, 

nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. 

A költségvetési szerv igazgatóját Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános 

pályázat kiírásával legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza 

megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kult.tv. 68.§ (2) bekezdése 

alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a 

kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

 

8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Kjt. és a Kjtvhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes, a Kjt., illetve a Kjtvhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási 
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szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

9. Alapító okirat kiegészül az alábbi 11. ponttal: 

 

„ 11.A költségvetési szerv fenntartói jogának átszállásával, a közfeladat átvételével és a 

jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 

 

11.1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997.évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.évi CLII. törvény 30.§ (1) 

bekezdésében foglaltak értelmében a 2012 január 1-én állami tulajdonba került megyei 

könyvtár 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú város 

fenntartásába, és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó 

vagyontárgyak, beleértve az állomány nyilvántartásban szereplő könyvtári 

dokumentumokat is, térítésmentesen a fenntartó Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

 

11.2. A 2012.évi CLII. törvény 30.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében a megyei 

intézményfenntartó központ helyébe az átvett vagyonnal, illetve intézménnyel 

kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követően általános és 

egyetemleges jogutódként az új fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat lép. 

 

11.3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát a 2012. évi CLII. 

tv. 30. § (6) bekezdése értelmében a fenntartói jog átszállás nem érinti. 

 

11.4. A költségvetési szerv kötelezettséget a 2012. évi költségvetésben biztosított 

előirányzatai terhére a napi működést meghaladóan egyéb új kötelezettséget 2012. 

december 20.-ig vállalhat. 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2012. (……) 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat módosítás 2013. január 1-jével lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott, 2012. július 12-én kelt IX-

09/30/102/2012. számú Alapító Okirata hatályát veszti.  

 

Kecskemét, 2012. ……,……. 

 

----------------------------------------- 

Dr. Zombor Gábor 

    Polgármester 

 

 

 

 


